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KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS VAIGUVOS V. ŠIMKAUS SKYRIAUS 

PAILGINTOS MOKYMOSI  DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 2022 – 2023 m. m.  

MOKYKLA: Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos Vlado Šimkaus skyrius 

PAILGINTOS MOKYMOSI  DIENOS GRUPĖ                                                                                                                                                             

AUKLĖTOJAS: Pradinių klasių mokytoja Danguolė Barauskienė 

LAIKOTARPIS: 2022-2023  m. m.                                                         

TIKSLAS: Plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užimtumą po pamokų ir suteikti pagalbą atliekant namų darbų užduotis. 
 

UŽDAVINIAI: 

1. Gerinti mokinių ugdymo(si)  kokybę, suteikti pagalbą atliekant namų darbų užduotis. 
2. Plėtoti mokinių užimtumo formas ir kryptis. 

3. Užtikrinti mokinių saugumą po pamokų,  laukiant transporto išvykti namo. 
4. Sudaryti galimybę mokinių tėvams (globėjams)  derinti darbo  ir šeimos įsipareigojimus. 
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DIENOS REŽIMAS  

Pirmadienis    15.00-  16.00 

 (1val. nuotoliniam darbui) 

Antradienis     15.00-16.00 

(1val. nuotoliniam darbui) 

Trečiadienis   14.10 –  16.10 

(1val. nuotoliniam darbui) 

Ketvirtadienis 13.25 – 15.25 

(1val.nuotoliniam darbui) 

Penktadienis   14.10 -  15.10 

  

 

   Atvykimas į grupę ir išvykimas iš grupės 

 

 

 

Pirmadienis    15.00-  15.30 

Antradienis     15.00 –15.30 

Trečiadienis    14.10 –  14.45 

Ketvirtadienis 13.25 – 14.20 

Penktadienis   14.10 -  14.30 

   Grupės darbotvarkės  aptarimas. Pamokų ruoša 

Pirmadienis    15.30 -  16.00 

Antradienis     15.30–  16.00 

Trečiadienis    14.45 – 16.10 

Ketvirtadienis 14.20 – 15.25 

Penktadienis   14.30-  15.10 

    Grupinė veikla (pažintinė, kūrybinė, sportinė ir kt.) 

VEIKLOS PLANAS 

  Mėnuo 

Diena 

RUGSĖJIS  

1 Rugsėjo 1-osios šventė. Pasisveikinimas, pasikalbėjimas.  
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2 Susipažinimas. Grupės veiklos aptarimas.   

5 Saugus elgesys klasėje, mokyklos teritorijoje, gatvėje. Praktinis užsiėmimas gatvėje.   

6 Įspūdžiai iš  vasaros kelionės. Parašyti vasarai laišką.  

7  Sukurs gražią rudens dekoraciją. 

 

 

8 Sveikatai palanki mityba. Jaunieji šefai. Obuolių pyragas.  

9  Judrieji žaidimai kieme su kamuoliu.  

12 Linksmas pasivaikščiojimas. Kiekvienoje stotelėje atlikti užduotį.  

13 Pasidaryti rankdarbių dėžę.  

14 Lavinti sudėties gebėjimus. Žaidimas. Žodžių skaičiai.  

15 Sveikatai palanki mityba. Jaunieji šefai .Prancūziškas skrebutis.  

16  Filmų popietė. Džinglai.  

19 Grupės tradicijų kūrimas: gimtadienių kalendoriaus sudarymas.  

20 Mokyklos teritorijoje augančių medžių rūšių stebėjimas, tyrinėjimas. Pastatyti vabaliukams viešbutį.  

21  Surengti skaitymo popietę.    

22 Sveikatai palanki mityba. Jaunieji šefai. Vaisinis kokteilis.  
 

 

23 Filmų popietė. Čarlis ir šokolado  fabrikas.  

26 Judrieji žaidimai gryname ore.  

27 Amatų dirbtuvėlės. Spalvingi buteliai.  

28 Mokslo laboratorija. Tekstūros kopijų gamyba trynimu.  
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29 Sveikatai palanki mityba. Jaunieji šefai. Geometrinių figūrų sumuštiniai.   

30 Grupės darbotvarkės  aptarimas 

 

 

 

SPALIS 

 

3 Kelionė profesijų labirintu Ką žmonės dirba? Nuspalvinimas.  

4  Fizinio aktyvumo įtaka sveikatai rekomendacijos. Žaidimai su kamuoliu kieme (Žaiskite su mumis, p. 46-47).   

5 Amatų dirbtuvėlės. Antspaudai iš bulvių.  

6 Jaunieji šefai. Sūrio rutuliukai.  

7 Filmų popietė. Karališkoje šeimoje – karališki nuotykiai.  

      10 Saugus eismas. Atšvaistai. Nupiešti savo sugalvotą atšvaistą.  

11 Amatų dirbtuvėlės. Nudažyti akmenėliai.  

12 Jaunieji šefai. Varškės tortas. Pasigaminti iš varškės ir sausainių.  

13 Pasaulinės pašto dienos paminėjimas: filmas Laiško kelionė (http://punskas.pl/leidykla/vad/f1/edukaciniai_filmai.htm). Vokų gaminimas 

(Būdas ką veikti, kai nėra, ką veikti, p.51).Parašyti draugui laišką. 
 

14 Kelionė po mėgstamų kino filmų pasaulį. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas.  
 

17 Kai už lango dargana, o vaikų pilna troba. Ramūs žaidimai iš knygelės 200 žaidimų.  

18 Mokslo laboratorija. Slaptas raštas. Rašymas su veidrodžiu.  

19 Amatų dirbtuvėlės. Darbeliai iš gamtinės medžiagos.  

20 Jaunieji šefai. Karšti sumuštinukai.  

21 Filmų popietė. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas. 
 

 

  

http://punskas.pl/leidykla/vad/f1/edukaciniai_filmai.htm
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24 Pasivaikščiojimas gryname ore nauda sveikatai. Pasivaikščiojimas po sveikatos parką: gamtos pasikeitimo stebėjimas. Rudenio spalvos.  

25 IT įgūdžiai: klaviatūros treniruoklis. Lietutis.  

26 Amatų dirbtuvėlės. Lapų medžioklė.  

27  Jaunieji šefai. Daržovių ragavimas.  

28 Filmų popietė. Oi, laivas dingo.  

LAPKRITIS 

 

 7 Sportinė pramoga. Judėjimo džiaugsmas.  

 8 Penki rudens vaikų žaidimai. Lapų matematika. Surask, išrūšiuok, sukurk, suvaidink.   

9 Pasakų metas. Skaityti mėgstamas trumpas pasakas.  

10 Jaunieji šefai. Pica.  

11 Filmų popietė. Senosios animacijos.  

14 Aš gamtos vaikas. Judrieji žaidimai Sveikatos parke.  

15 Pažintis su šachmatų žaidimu Nuo pirmųjų ėjimų iki pergalės.   

16 Jaunieji šefai. Bulvių puota.  

17  Filmų popietė. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas.  

18 Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas (https://www.youtube.com/watch?v=2iTIw45mVO4). Pokalbis apie kitų tautybių žmones 

Lietuvoje (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, p.102). Šypsenėlės antspaudo dovanojimas vienas kitam. 

 

22 Mokslo laboratorijoje. Kristalų gamyba.  

23 Amatų dirbtuvėlės. Kūryba iš plastilino ir modelino.  

24 1000 idėjų žaisti su draugais. Skaičių kova.  Stebuklingas rašalas.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2iTIw45mVO4
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25 Filmų popietė. Augintinių istorija.  

28 Pasakojimas apie Lietuvos ir Ukrainos kariuomenę (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, p.38-39). 

Nupiešk. 

 

29 Amatų dirbtuvėlės. Kvepiantis plastilinas. Parodėlė.  

30 Judesio ir šokio valanda.  

 

 

GRUODIS 

 

 

     1 Jaunieji šefai. Vaisių kepsniukai su jogurtu.  

 2 Filmų popietė. Rožinė Pantera švenčia Kalėdas.  

 5 Advento kalendoriaus kūrimas.  

 6 Meno įdomybės. Išardykime ir sukonstruokime robotą ar supermašiną.  

 7 Kompiuteris moko: mokomieji filmukai 1-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo gebėjimams ugdyti (Išmaniejirobotai.lt.).  

 8 Jaunieji šefai. Imbierinis žmogeliukas.  

 9 Filmų popietė. Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta.  

12 Kalėdinės dekoracijos: EGLUTĖS kūrimas.(Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p53).  

13 Žaisk, mokykis ir linksmai leisk laiką: kompiuterinis žaidimas Kalėdų kaimas (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/5-zaidimai/3971-

kaledu-senelio-kaimas). 

 

14 Įdomios laisvalaikio veiklos: Slaptos žinutės (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.131;. Išardykime (501 

būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.238). 
 

15 Jaunieji šefai. Vaflių kepurėlės.  

16 Filmų popietė. Ledo šalis.  

19 Amatų dirbtuvėlės. Adventinis vainikas.   

20 Kalėdinės estafetės.  
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21 Advento popietė. Kai gruodis pabeldė į metų duris.  

22 Kalėdinė šventė. 

 

 

23 Filmų popietė. Andželos Kalėdos.  

SAUSIS 

  

9 Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas: grupinės dėlionių konstravimo užduotys.   

10 Sveika mityba. Sukurk užkandžių dėžutę.  

11 Sniego senio lipdymas.  

12 Jaunieji šefai. Sausainių abėcėlė.  

13 Filmų popietė. Pingvinai.  

16 Kūrybiškumo dirbtuvės: kūrybiniai darbai iš vinilinių plokštelių, kompaktinių diskų, sagų.  

17 Amatų dirbtuvėlės. Karoliukų vėrimas.  

18 Mokslo laboratorija. Valgomas plastilinas.  

19 Jauniej šefai. Tinginys.  

20 Filmų popietė. Sniego karalienė.  

23 Skaitymo pratybos. Pasakos be galo skaitymas, vaidinimas, iliustravimas.  

24 Amatų dirbtuvėlės. Senis Besmegenis iš zefyrų.  

25 Pasaka apie sveikatą (Aukime sveiki, p.5). Pokalbis Ar sveiki ir švarūs tavo dantys? (Aukime sveiki, p.34—39).   

26 Jaunieji šefai. Medaus ir apelsino kokteilis.  
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27 Filmų popietė. Nerealieji.  

30 Kelionė muzikos labirintais. Karaoke.  

31 Stalo žaidimai.  

VASARIS 

 

1 Mokomasis kompiuterinis žaidimas. Pinigėnai.  

2 Informacinių įgūdžių ugdymas: informacijos apie Valstybės šventes suradimas enciklopedijoje (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, 

p.42). 

 

3 Judrieji sportiniai žaidimai. Linksmosios estafetės. 
 

 

6 Amatų dirbtuvėlės.  Kūrybiniai darbai iš antrinių žaliavų. Tvarumas.   

7 Pramogos gryname lauke su čiuožynėmis nuo kalniuko. P 

8 Amatų dirbtuvėlės. Lėlytės ant pirštų.  

9 Stalo žaidimai. Šaškės. Uno.  

10 Filmų popietė. Elfai.  

20 Reakcijos greitumo muzikinis žaidimas. Kas greitesnis?  

21 Pramogos gryname ore:  kamuoliai (Būdas, ką veikti, kai neturi, ką veikti, p. 49).  

22 Mano bibliotekėlė namuose: įdomiausių knygelių paroda ir pasakojimai apie jas. Knygų lobis (https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/5-

zaidimai/462-knygu-lobis). 

 

23 LRT televizijos pramoginės - informacinės laidos vaikams Gustavo enciklopedija - apie kūno švarą ir aprangos priežiūrą stebėjimas ir 

aptarimas ( https://www.youtube.com/watch?v=HkJFr2RKRyg, Aukime sveiki, p.22-24). 

 

24 Filmų popietė. Pasirinkto filmo peržiūra ir aptarimas.  

27 Ramūs žaidimai. Kryžiažodžių sprendimas.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HkJFr2RKRyg
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28 Mokslo laboratorija. STEAmuko eksperimentai.  

KOVAS  

1 Kūrybinis darbelis. Išsprogusių šakelių puokštė - lizdelis.  

2 Dalyvaus akcijoje ,,Papuošk kojinę".  

3 Filmų popietė. Žuvytė Dorė.  

6 Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam? Informacinio lankstinuko nagrinėjimas.   

7 40-ties paukščių diena: filmuko apie paukščių sugrįžtuves stebėjimas.   

8 Skaičių magija: matematikos galvosūkiai. Skaičių medžioklė (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.265).  

9 Vanduo – gyvybės šaltinis  (https://www.youtube.com/watch?v=fg4YS6Za92Y; https://www.youtube.com/watch?v=0rjbnyy2mII).  

10 Strateginiai žaidimai: Prekybos centrų varžytuvės (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje).  

13 Žaiskime! Pasaulio vaikų  žaidimai.  

14 Šokdynės per gumutę. Klasės.  

15 Loginio mąstymo pratybos Matyk, atpažink, skirk.   

16 Raudonos nosies diena: gaminame raudonas nosis.  

17 Judrieji žaidimai kieme: Kamuolio medžioklė, Mėnulio link (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje).  

20 Kūrybiniai darbai, skirti Pasaulinei Žemės dienai.  

21 Gimtadienio šventės žaidimų apžvalga. Spėlionių žaidimas Vaiduokliai (Būdas, ką veikti, kai nėra, ką veikti, p.85).  

22 Kompiuteris seka pasakas: Akmenukų pasakos (https://www.lrt.lt/vaikams/pradinukams/24-radijo-pasakos/6573-akmenuku-pasakos).  

23 Diskusija Kompiuteris ir internetas – ar tikrai jie geriausi draugai? (Nepamesk galvos, p.74). Saugus elgesio naudojantis internetu 

aptarimas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fg4YS6Za92Y
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24 Judrieji žaidimai: Katinas, Mėnulis (Žaiskite su mumis, p. 47)  

27 Pirmieji finansiniai įgūdžiai: kišenpiningiai (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.126).  

28 Pasakojimai apie senelius. Piešinių parodėlė Mano seneliai.  

29 Linksmosios užduotys (500 linksmų žaidimų).   

 30 Kelionė po mėgstamų kino filmų pasaulį. Pasirinkto kino filmo peržiūra ir aptarimas.  

31  Kūrybiniai darbeliai iš akmenukų.  

 

BALANDIS 

 

3 Mandagumo abėcėlės kartojimas. Mandagių žodžiių skrynelės pildymas.  

4 Kai žodžiai liejasi laisvai: skaičiuotės, greitakalbės, patarlės (Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p.66-72)  

5 Žaidimas Raidžių bingo (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.123).  

6 Aktyvios laisvalaikio veiklos: žaidimai Smėlio audra; Pamesti turtai (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje, p.68, 71).   

7 Taiklumo lavinimo žaidimas su rutuliukais Kelereng (Žaiskite su mumis, p. 62).  

17 Diskusija apie paslapčių saugojimą.  

18 Kūrybinė užduotis Pirštų atspaudai (Būdas, ką veikti, kai neturi, ką veikti, p.90, 105).  

19 Išvyka į mokyklos biblioteką: orientavimosi bibliotekoje ir informacijos paieškos varžybos. Pokalbis apie šiuolaikines bibliotekas.   

20 Atliekų kelias nuo kibirėlio iki savartyno: grupinės atliekų rūšiavimo užduotys, rūšiavimo žaidimas 

(http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/richmedia/1/1143/project/dist/desktop.html), diskusija Kodėl (ne)rūšiuojame?   

 

21 Diskoteka.   

24 Saugus elgesys su nepažįstamais žmonėmis.  

25 Gerų darbų medžio kūrimas.  

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/richmedia/1/1143/project/dist/desktop.html
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25 Tyriamasis darbas Gėrimai (Gamtos mokslų vadovėlis, p.42-43).  

26 Vaistiniai augalai: informacijos paieška enciklopedijoje ir žinyno sudarymas (Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą, 93-95).  

27 Žongliravimas balionais. Kliūčių trasa balionams (Aktyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje).  

28 Sveika mityba. Ką žinai apie jogurtą ir pieną?  

 

GEGUŽĖ 

 

2 Arbatos gėrimo ceremonija. Supras ir savais žodžiais paaiškins, kas apsaugo nuo ligų. Sveikatos u. p. ,,Vaistažolės. Mėta ir čiobrelis. Jų 

savybės ir nauda".     
 

3  Paskaitėlė apie keiksmažodžių vartojimą. Svečiuose soc. pedagogė.   

4 Jaunieji šefai.  Karštų sumuštinių gaminimas.   

5 Filmų popietė. Monstrų šeimynėlė.   

8 Žaidžiame lauke. Įsikurk. Stebės gamtos gyvenimą.   

9  Skaičių magija: matematikos galvosūkiai. Skaičių medžioklė (501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano, p.265). 

 

 

10 Tyliosios judriosios užduotys Sveikatos parke.   

11 Praktinis saugaus eismo užsiėmimas ,,Saugus elgesys gatvėje ir kelyje. Dviratininko taisyklės". Nupiešti dviratininko saugaus eismo 

daiktus.  

 

12 Filmų popietė. Vajana.  

15 Tai įdomu. Nejaugi taip būna?: įdomybės apie gamtą, žemę, žmogaus kūną...   

16 Amatų dirbtuvėlės.  Kūrybinis darbas. Gėlių mandala.   

17 Linksmieji žaidimai, vaišės. Draugiškumas, supratimas, bendravimas. 

 

 

18 Jaunieji šefai. Varškės desertai.  



12 
 

19  Filmų popietė. Vajana.  

22 Plakato ,,Mano žydroji planeta - Žemė" kūrimas.  

23 Daržas. Gėlių ir daržovių sodinimas. Karjeros ugdymo programa. Savo veiklos planavimas.   

24 Aktyvios laisvalaikio veiklos: žaidimai Smėlio audra; Pamesti turtai (Aktyvieji žaidimai mokykloje p.68, 71).  

25 Sportinės veiklos sveikatos parke: bėgiojimas, treniruokliai, futbolas.    

26 Augintiniai ir įnamiai: filmukas Kaip šunys ir katės tapo naminiais gyvūnais? (https://www.lrt.lt/vaikams/pradinukams/3-irasai/3397-

gustavo-enciklopedija).   
 

29  Pažaiskime kartu. Laisvalaikis su klasės draugais. 
 

 

30 Gamtos galerija. Savo lėlę aprengs gamtoje rastomis medžiagomis.   

31 Pasivaikščiojimas po Sveikatos parką: gamtos pasikeitimo stebėjimas. Pirmųjų paukščių stebėjimas.   

BIRŽELIS  

1 Gamtos galerija. Karnų lėlytė. Savo lėlę aprengs gamtoje rastomis medžiagomis.   

2 Skrybėlės metimo į tolį ir balionų pūtimo varžybos. Degtukų lenktynės (Būdas, ką beikti, kai nėra, ką veikti, p.26).   

5 Kaip atgyja vaizdai S.Paltanavičiaus knygoje Gamtos metų ratas (https://www.youtube.com/watch?v=20iqoIbMm5o). 

 

 

6   Stebime vabzdžius. Ką gi čia radau? Apžiūrės kiekvieną radusį padarėlį.  
 

 

7 Pokalbis apie saugus elgesį prie vandens telkinių. Filmuko žiūrėjimas ir aptarimas.   

8 Atsisveikinimas. Palinkėjimai. Laiškas vasarai.   

 

                             

                             Pailgintos mokymosi  dienos grupės auklėtoja                                                       Danguolė Barauskienė 
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